
Z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę została zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów przy udziale Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu 
Manitoba uroczysta akademia. Rozpoczął ją uroczystą inwokacją KPK ojciec Tomasza OMI, 
proboszcz parafii Świętego Ducha w Winnipeg. Obchody uświetniły występy polonijnych zespołów 
tanecznych (SPK Iskry, Polska Szkoła Tańca „Sokół”), harcerzy (Szczep Gdańsk, Gromada 
Zuchowa Słoneczne Plemię) i dzieci z Polskej Sobotniej Szkoły w Winnipeg.

WIADOMOŚCI 
POLONIJNE

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 

grudzień 2022Kalendarium:
13 grudnia 1981 - w Polsce wprowadzono stan wojenny
15 grudnia 1981 - pacyfikacja górników KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu – Zdroju
16 grudnia 1981 - pacyfikacja górników KWK „Wujek” w Katowicach, zabito 9 górników
17 grudnia 1970 -  w Gdyni doszło do maskary robotników Stoczni im. Komuny Paryskiej, 
gdzie zginęło 10 osób oraz do walk ulicznych w Szczecinie, w których zginęło 16 osób – 
tzw. Czarny Czwartek
27 grudnia 1918 - rozpoczęło się powstanie wielkopolskie

1

Winnipeg,

Wydawca: KPK Manitoba

„Tego, czego Polska dziś najbardziej potrzebuje, 
to ewangelia Bożego słowa” - powiedział ojciec 
Wojciech podczas homilii w czasie uroczystej 
mszy świętej w kościele Ducha Świętego.
„Sprawdzeniem tego ile jest w tobie patriotyzmu, 
jak kochasz Polskę... jest odpowiedz na pytanie: 
ile jesteś w stanie dla Ojczyzny znieść? Ile jesteś 
w stanie dla Ojczyzny zrobić? I ile jesteś w stanie 
dla Ojczyzny poświecić?”
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Z ŻYCIA POLONII W MANITOBIE

Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło #13, Paweł 
Pecold brał czynny udział w obchodach Święta Pamięci 11-go 
Listopada w Convention Centre zorganizowanego przez Joint 
Veterans Association oraz złożył wieniec w imieniu SPK. 

Grono zuchów się powiększa!
Witajcie w gromadzie! ⚜️
Cały czas można do nas dołączyć!
Zapraszamy na zbiórki 
w każdy wtorek o 6:30pm 
w Sokole St. Boniface

ANDRZEJKI W SOKOLE ST BONIFACE - a to tylko rozgrzewka przed zbliżającym się Sylwestrem!

Małgorzata von Lau, była Prezydent KPK, Prezes 
Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w 
Kanadzie, dumna druhna Sokoła St Boniface otrzymała 
za swoje zasługi dla prowincji medal Platynowego 
Jubileuszu Królowej Elżbiety II 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ SPK ISKRY

Polski Zespół Tańca SPK Iskry gościł Świętego 
Mikołaja w parafii Świętego Ducha. To było piękne 
wydarzenie. Przed rozpoczęciem pokazu wspaniali 
wolontariusze z Muzeum Polskiego Ogniwo 
wykonali z uczniami tradycyjne polskie ozdoby 
świąteczne. Uczniowie zarówno tańczyli, jak i 
śpiewali kolędy z Kapelą Czerwona Rzeka. 
Recytowali także wiersze w języku polskim o Bożym 
Narodzeniu. Wystąpił Polski Zespół Tańca, który był 
wspaniałym dodatkiem do naszego show. Rodzice 
przekazali prezenty na nagrody w cichej aukcji, wraz 
z wypiekami, aby wszyscy mogli się cieszyć. Komitet 
Rodzicielski szkoły bardzo pomógł w dekoracji i 
żeby wszystko się udało.

 Dziękujemy SPK za kontynuację bycie naszą organizacją sponsorującą, naszym utalentowanym 
instruktorom i przede wszystkim Świętemu Mikołajowi za przybycie z tak daleka, aby zobaczyć 
nasz pokaz, wszystkim wykonawcom i rodzinom/przyjaciołom za udział w tym niesamowitym 
wydarzeniu.

POPOŁUDNIE MALARSKIE 

SZEŚĆ LAT DO SETKI 

20 listopada 2022 roku Federacja Polek w 
Kanadzie Ogniwo #7  zorganizowało 
„Popołudnie Malarskie” dla swoich członkiń 
oraz członkiń naszej siostrzanej organizacji 
Polskie Muzeum Ogniwo. Nasza wiceprezes 
Wioletta Los, niezwykle utalentowana artystka, 
pokazała nam krok po kroku, jak używać 
różnych pędzli i farb akrylowych aby stworzyć 
nasze małe arcydzieła. Wyniki były 
niesamowite. Niektóre z nas nie mogły 
uwierzyć, że potrafią tak pięknie malować. 

To było przyjemne popołudnie spędzone w doborowym towarzystwie przy odkrywaniu ukrytych 
talentów i tworzeniu długotrwałych pasji. 

Członkowie Sokol St Boniface Winnipeg spotkali się w 
siedzibie organizacji, by uczcić jej 94 rocznicę istnienia. 
Historię sokolnictwa na przestrzeni wieków 
przedstawił Adam von Lau. Przybliżył 
informacje dotyczące znakomitych 
postaci wywodzących się z ruchu 
sokolskiego. Lekcję z kart historii 
Sokoła zakończył zaproszeniem 
do obejrzenia okolicznościowej 
wystawy, na której umieszczono 
istotne dokumenty z historii 
Sokol St Boniface Winnipeg.



JUBILEUSZ ISKIER JUŻ NIEDŁUGO

WIEŚCI Z POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY

7 listopada SPK Iskry oficjalnie zaprezentowały 
nazwę i logo Gali oraz Koncertu z okazji 55-lecia 
istnienia. Jubileuszowa Gala Footsteps Through 
Poland odbędzie się 13 maja 2023 r. w 
Metropolitan Event Center przy 281 Main St, 
Koncert odbędzie się 5 listopada 2023 w  
Centennial Concert Hall przy 555 Main St. 
Członkowie zespołu są bardzo podekscytowani 
premierą nowych i olśniewających tańców, nad 
którymi pracowali podczas pandemii. Nie mogę 
się doczekać, żeby Was tam zobaczyć! Iskry 
zatańczą, że aż iskry polecą!
Wreszcie SPK Iskry po raz kolejny w tym roku 
będą odwiedzać domy i śpiewać kolędy
26, 27 i 28 grudnia. 

Jeśli chcesz, żebyśmy przyjechali do Twojego domu, skontaktuj się z nami , z 
przyjemnością zaśpiewamy dla Ciebie!
Jeśli są Państwo zainteresowani sponsorowaniem projektu Footsteps Through Poland, z góry 
dziękujemy za Państwa zaangażowanie
Prosimy o kontakt na adres 

info@iskry.com

sponsorship@iskry.com

W dniu 13-go listopada 2022 Dzieci z Polskiej Sobotniej
 Szkoły przy Parafii Św. Andrzeja Boboli  wzięły udział 
w Akademii z okazji 104 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Uroczysta Msza Święta 
w Kościele Świętego Ducha była  w intencji Ojczyzny. 
Po Mszy zaproszeni goście udali się na Akademię gdzie 
między  innymi  uczniowie klasy IV czytali wiersze, 
a  harcerze, zuchy, koledzy i koleżanki brali udział 
w śpiewaniu piosenek harcerskich.  Nie obeszło się 
także bez tancerzy ze Szkół tanecznych Sokół i Iskry 
gdzie nasi uczniowie także należą.  Brawo uczniowie!

Polska Sobotnia Szkoła przygotowuje się także 
do Koncertu Bożonarodzeniowego który odbędzie się 
17-go grudnia o godzinie 12:00 w Sokole St. Boniface przy 523 Doucet St. 
W programie będą występy uczniów naszej Szkoły a także będzie można nabyć wypieki na 
nadchodzace Swieta Bozego Narodzenia " Bake Sale".  Nie mozna tez zapomniec o loterii 50/50 na 
nasz szkolny fundraiser.  Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania. 
Również w styczniu aby zakończyć karnawał w klimatach hawajskich, Polska Sobotnia Szkoła 
zaprasza wszystkich na karnawałową zabawę" Hawajskie wakacje"  która odbędzie sie 28-go 
stycznia 2023 roku w Sokole Winnipeg przy 717 Manitoba Ave. Bilety w cenie $15 na social i $10 
support ticket są do nabycia w polskich i nie tylko sklepach (lista na naszym Facebooku) oraz przez 
email   Zapewniamy smaczne polskie jedzenie, bardzo 
dobrze zaopatrzony bar, fantastyczna muzyka, super atmosfera i zabawa do białego rana!  
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i wsparcia Polskiej Sobotniej Szkoły w Winnipegu!

polishsaturdayschoolwinnipeg@gmail.com
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WIEŚCI Z PARAFII PW. DUCHA ŚWIĘTEGO

1. 31 października w Sali Parafialnej kościoła pw. Ducha Świętego odbyło się „Przyjęcie 
Wszystkich Świętych”. To był wyjątkowy wieczór z wyjątkowymi przyjaciółmi. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przybyli świętować Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w parafii 
Ducha Świętego. Świetnie się bawiliśmy, grając w niesamowite gry, jedliśmy dużo cukierków i 
tańczyliśmy całą noc! W następnym roku planujemy bawić się równie dobrze, jeśli nie lepiej!

2. W listopadzie, w parafii Ducha Świętego odbyła się uroczystość upamiętniająca tych, którzy 
zmarli w 2021 i 2022 roku. Nabożeństwo to zostało zorganizowane przez Parafialną Grupę 
Żałobną Ducha Świętego, tj. grupę przeszkolonych wolontariuszy, którzy zapewniają wsparcie 
rodzinom i osobom dotkniętym stratą ukochanej osoby. Prezentacja zdjęć naszych drogich 
zmarłych wywołała łzy w oczach wszystkich obecnych na tym wyjątkowym wieczorze. 
Wspominaliśmy i celebrowaliśmy życie wielu, modliliśmy się za nich i zapaliliśmy znicze ku ich 
pamięci. Pamiętajmy, że wspólnotowa modlitwa to największy dar, jaki możemy ofiarować tym, 
którzy odeszli z tego świata przed nami.

3. CEREMONIA STOPNIA I OKRĄG 9 INSTALACJA URZĘDNIKÓW RADY miała miejsce 4 
listopada podczas Mszy św. o godz. 19.00 w Kościele Ducha Świętego. Powitaliśmy nowych 
członków w szeregach Rycerzy i świętowaliśmy ich osiągnięcia.

4. Młodzież z Parafii Świętego Ducha, która wybiera się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w 
Portugalii w sierpniu 2023 roku zorganizowała Andrzejkową zabawę połączoną ze zbiórką 
pieniędzy na wyjazd. Impreza była bardzo udana z mnóstwem jedzenia, niesamowitymi 
nagrodami Salient Auction, świetną muzyką i wspaniałymi ludźmi. Młodzież Ducha Świętego jest 
wdzięczna za okazane wsparcie wszystkim darczyńcom, ludziom dobrej woli, którzy na wiele 
sposobów przyczynili się do uświetnienia tej imprezy! Obecnych było wiele polskich organizacji i 
reprezentacji różnych środowisk – wspaniały dowód na to, jak możemy wspólnie świętować i 
pracować dla większej sprawy!
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GRUDZIEŃ
10 - spotkanie dzieci i harcerzy z seniorami na wspólnym ubieraniu choinki i 
kolędowaniu, Polish Manor przy 300 Selkirk Ave. (14.00)
17 - Koncert Bożonarodzeniowy Polskiej Sobotniej Szkoły - (12.00) w Sokole St Boniface 
przy 523 Doucet St
24- Msze Pasterskie:   Św. Andrzeja Boboli - 21.00/ang., 23.00/pol.

        Ducha Świętego - 22.00/ang., 24.00/pol
29 - otwarte dla wszystkich spotkanie opłatkowe Klubu Gazety Polskiej w Polish Manor 
(13.00)
31 - Sylwester w Sokole St Boniface (19.00)
STYCZEŃ
8 - spotkanie opłatkowe parafii Św. Andrzeja Boboli w Sokole St Boniface

Wydawcą Wiadomości Polonijnych jest
Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba 

strona www: kpkmanitoba.ca
Twitter:  @KpkManitoba
Facebook: KPK Manitoba
Instagram: kpkmanitoba
Youtube: KPK Manitoba

Droga Polonio,

Przed nami najpiękniejszy czas w roku, czas rodzinny, 
czas dobroci, czas refleksji, czas życzeń. 
Przez ostatni rok wiele się zmieniło. Bardzo wiele. 
Rok temu wśród życzeń świątecznych mało kto, 
jeśli w ogóle, życzył pokoju. Pokój był bowiem czymś oczywistym. 
Dziś nie jest. Dla wielu naszych sióstr i braci doświadczonych wojną, te 
święta będą wyjątkowe. Z dala od rodzinnego domu, ciepła bliskich, w 
niepewności jutra, opłakując i wspominając najbliższych, których zabrała 
wojna. Wspomnijmy o nich siadając do zastawionego stołu przy pięknej 
choince. W tym pięknym świątecznym czasie warto pomyśleć o tym, co 
mamy i gdzie jesteśmy, o rodzinie, o najbliższych. Żeby nie stracić tego, co 
najważniejsze. 
Życzę wszystkim niepowtarzalnych świąt Bożego Narodzenia, a Nowy 2023 
Rok niech przyniesie światu pokój. Bez niego trudno o wszystko inne. 

Jolanta Gronowska
Prezydent KPK

WYDARZY SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE
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